মাননীয় মন্ত্রী জনাব নূ রুল মজজদ মাহমু দ হুমায়ূন এমজি এর জীবন বৃ ত্তান্ত

নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন ১৯৫০ সাললর ১৬ জিলসম্বর ঢাকা জিলায় িন্মগ্রহণ কলরন। তাঁর জিতা অ্যািল ালকট
এম. এ. মজিদ এবং মাতা নূর জবগম। জতজন বৃহত্তর ঢাকা জিলা বার অ্যালসাজসলয়শলনর স ািজত এবং বাংলালদশ বার কাউজিলর
ট্রাইব্যযনাললর স ািজত জিললন। নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূলনর জিতামহ অ্জব ক্ত বাংলার ইউজনয়ন জবালিরে জনব োজিত জেজসলিন্ট জিললন
এবং অ্নারাজর ম্যাজিলেট জহলসলব দাজয়ত্ব িালন কলরন। তাঁর স্ত্রীর নাম নাজদরা মাহমুদ।
মুজক্তযুলের অ্ন্যতম সংগঠক িাত্র সংগ্রাম িজরষলদর অ্ন্যতম জনতা নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন ১৯৬৭ সালল তৎকালীন ঢাকার
অ্ন্যতম জেষ্ঠ জবদ্যালয় জসন্ট জগ্রগজর উচ্চ জবদ্যালয় জেলক এস.এস.জস িাশ কলরন। ঢাকা কললি জেলক এইি.এস.জস ও ঢাকা
জবশ্বজবদ্যালয় জেলক রাষ্ট্র জবজ্ঞান জবষলয় এমএসএস এবং একই জবশ্বজবদ্যালয় জেলক এলএলজব জিজগ্র অ্িেন কলরন।
জতজন বাংলালদশ সুেীম জকালট ে আইন জিশার িাশািাজশ বাংলালদশ আওয়ামী লীলগর রািনীজতর সলে সম্পৃক্ত। জতজন ষালটর দশলক
আইয়ুব-লমানালয়ম জবলরাধী আলদাললন িাত্রলীলগর তৎকালীন িাওয়ার জবইস রুজিরা গ্রুলির অ্ন্যতম সদস্য জিললন এবং িাজকস্থানী
স্বৈরশাসলকর জবরুলে সকল আলদাললন িাত্র জনতা জহলসলব সাহসী ভূজমকা িালন কলরন। ৈাধীনতার ির জতজন বাংলালদশ আওয়ামী
যুবলীলগর জিয়ারম্যালনর দাজয়ত্ব িালন কলরন। ’৭৫ এর ১৫ আগস্ট বেবন্ধুলক সিজরবালর নৃশংস ালব হতযার েজতবালদ যুবলীগলক
ে
পুনগঠলনর
জনতৃত্ব েদান কলরন। জতজন বেবন্ধু হতযাকারী স্বৈরািার জিয়াউর রহমালনর সামজরক শাসলনর জবরুলে আলদাললনর জনতৃত্ব
জদন। বেবন্ধু কন্যা িনলনত্রী জশখ হাজসনার ৈলদশ েতযাবতেলনর ির তাঁর জনলদ েলশ নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূলনর জনতৃলত্ব যুবিাত্র
সংগ্রাম িজরষদ গঠিত হয় এবং জতজন যুবিাত্র সংগ্রাম িজরষলদর জিয়ারম্যান জহলসলব সমগ্র বাংলালদলশর জনতৃত্ব জদন। জগালাম আযমসহ
৭১ এর যুোিরাধী ও ৈাধীনতা জবলরাধীলদর জবিালরর দাজবলত দুব োর আলদালন গলে জতাললন। জতজন ২০০৪ সাললর ২১ আগস্ট জগ্রলনি
হামলায় গুরুতর আহত হন। ১/১১ এর ঘটনা িরবতীলত িনলনত্রী জশখ হাজসনালক কারামুক্ত করলত জতজন গুরুত্বপূণ ে অ্বদান রালখন।
বতেমালন জতজন বাংলালদশ আওয়ামী লীলগর জকজিয় কায েজনব োহী িজরষলদর অ্ন্যতম সদস্য।
নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন ১৯৮৬ সালল েেম আওয়ামী লীলগর মলনানীত িতুে ে িাতীয় সংসলদর সংসদ-সদস্য জিললন। জতজন ২০০৮
সাললর ২৯ জিলসম্বর নবম িাতীয় সংসদ জনব োিলন বাংলালদশ আওয়ামী লীলগর মলনানীত োেী জহলসলব িাতীয় সংসদ সদস্য জনব োজিত
হন। জতজন নবম িাতীয় সংসলদ েজতরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পজকেত স্থায়ী কজমটির সদস্য জহলসলব দাজয়ত্ব িালন কলরন। জতজন ২০১৪ সাললর
০৫ িানুয়াজর দশম িাতীয় সংসদ জনব োিলন বাংলালদশ আওয়ামী লীলগর মলনানীত োেী জহলসলব িাতীয় সংসদ সদস্য জনব োজিত হন।
জতজন দশম িাতীয় সংসলদ েবাসী কল্যাণ ও স্ববলদজশক কমেসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পজকেত স্থায়ী কজমটির স ািজত, বাজণিয মন্ত্রণালয়
সম্পজকেত স্থায়ী কজমটির স ািজত এবং সরকাজর েজতষ্ঠান সম্পজকেত স্থায়ী কজমটির সদস্য জহলসলব দাজয়ত্ব িালন কলরন।
িনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন ২০১৮ সাললর ৩০ জিলসম্বর একাদশ িাতীয় সংসদ জনব োিলন িতুে েবালরর মত বাংলালদশ আওয়ামী
লীলগর মলনানীত োেী জহলসলব িাতীয় সংসদ সদস্য জনব োজিত হন। জতজন ০৭ িানুয়াজর, ২০১৯ জশল্প মন্ত্রণাললয়র মন্ত্রীর দাজয়ত্বোপ্ত
হন।
জতজন এলাকার সমািলসবামূলক জবজ ন্ন কমেকালের সালে িজেত। জতজন বাংলালদশ সরকাজর োেজমক জশক্ষা সজমজতর উিলদষ্টা,
গুলশান জসাসাইটির আিীবন সদস্য, সুেীম জকাট ে বার সজমজতর সদস্য, ঢাকা ক্লাব, বাজরধারা ক্লাব এবং গুলশান নে ে ক্লালবর সদস্য।
জশক্ষার আললা িজেলয় জদলত তাঁর জিতা ১৯৬২ সালল জগাতাজশয়া শুকুর মাহুমুদ উচ্চ জবদ্যালয়; িাঁিকাজদ জিগ্রী কললি; জবলাব কললি

এবং সব েলক্ষণা জসজনয়র মাদ্রাসা েজতষ্ঠা কলরন। িনাব হুমায়ূন জগাতাজশয়া এম.এ মজিদ জব.এম কললি; জখজদরপুর কললি;
মলহানহরদী কললি; বাররিা জিগ্রী কললি; জিাোজদয়া ওয়াজসম উজিন খান জিগ্রী কললি; িাঁিকাজদ জিগ্রী কললি ও জগাতাজশয়া নূরুল
মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন উচ্চ জবদ্যাললয়র েজতষ্ঠাতা এবং জশক্ষা েজতষ্ঠানসমূলহর িজরিালনার সালে িজেত আলিন। জতজন একিন
জশক্ষাবান্ধব িনেজতজনজধ।
জতজন স্কুল, কললি ও জবশ্বজবদ্যালয় িীবলন জিলকট ও ফুটবল জখলার সালে সম্পৃক্ত জেলক অ্সংখ্য পুরস্কার লা কলরন। িাত্রিীবন
জেলক জশখ কামাললর অ্ন্যতম ঘজনষ্ঠ বন্ধু, জখলার সােী, সহিাঠি ও সহলযাো জিললন। ১৯৬৮ সালল জশখ কামাললর সহযাত্রী জহলসলব
ঢাকা জবাি ে জিলকট টিলমর অ্ন্যতম সদস্য জিললন। জতজন ঐজতহযবাহী জসন্ট জগ্রগজর স্কুললর ফুটবল টিলমর অ্জধনায়ক এবং ঢাকা
জবশ্বজবদ্যালয় ফুটবল টিলমর সদস্য জিললন।
িনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বণ োঢয রািরনজতক িীবলনর অ্জধকারী। জতজন বাংলা, ইংলরজি, উদুে ও জহজদ াষায় দক্ষ। জতজন
জবজ ন্ন সময় যুক্তরািয, যুক্তরাষ্ট্র, অ্লেজলয়া, িীন, ারত, সুইলিন, জসোপুর, দজক্ষণ জকাজরয়া, দুবাই, োইল্যাে, জনিাল, িাজকস্থান,
জসৌজদ আরব, মলোজলয়া, আজিকা এবং তুরস্ক সফর কলরন।
িনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এক পুত্র ও দুই কন্যা সন্তালনর িনক। বই িো, জখলাধূলা, গানশুনা ও ভ্রমণ তাঁর শখ।

